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Wandelevenement zundert
Het 26e Corsovoetbaltoernooi De Berk
Dit jaar vrijdag 30 april 2010 (Koninginnedag) Op het
sportpark De Wildert bij V.V Zundert aan de Wildertsedijk
22 in Zundert. Aanvang toernooi om 9.00uur. Wil je mee
strijden voor de Lent geef je dan op bij Roger Bastiaansen. 0630381987. Roger.bastiaansen@siemens.com

Rally zoekt hulp. Op vrijdagavond 9 juli van 19:00 tot 01:00
in een proef op de Lent. Er zijn hier 25 tot 30 mensen nodig.
Als buurtschap kunnen we daar dan iets mee verdienen. Je
wordt ingezet als verkeers-regelaar of aan de entree of kassa.
Lijkt je dit leuk geef je dan op bij John Peeters. 076 597 6626
of jcm-peeters@home.nl

Buurtschap Molenstraat nodigt iedereen uit om mee te doen
aan hun wandelevenement. Dit wordt na groot succes vorig
jaar voor de 2e maal georganiseerd. Het vertrekpunt is bij:
Fam Stoffelen. Heischoorstraat 16 Klein-Zundert
Tussen 8.00 - 11.00 uur is de inschrijving. De hele tocht is met
pijlen uitgezet zodat de routes goed te bewandelen zijn voor
jong en oud. Onderweg lekker kletsen want je hoeft alleen de
pijlen te volgen. De tocht gaat door een mooi stukje Zundertse
natuur. Er zijn afstanden van 5 km, 10 km, 15 km, 20 km en 25
km met halverwege de tocht een pauzepost waar gratis fruit en
drank ter beschikking wordt gesteld.
Deelname € 3,00
Kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar € 1,50
Kinderen t/m 5 jaar gratis

Goot en overkapping
Op zaterdag 27 maart en 3 april wordt op de bouwplaats
gewerkt aan de goot en overkapping rond de porto-cabins. Alle
hulp is daarbij welkom. Werk genoeg.

Telefoonboeken
Hebt u ook nog uw oude telefoonboek. We willen ze weer
graag hebben voor het plakken van de wagen. Wilt u hem
bewaren of afgeven bij iemand van het bestuur. BVD.

Knollen splitsen
Iedere zaterdag gaan we knollen splitsen. Dit bij Jos Vriends in
de schuur. Lentsebaan 8. We beginnen om 08:30. Voor koffie
en koek word gezorgd. Een praatje mag je zelf meebrengen.

Knollen zetten
Op zaterdag 1 mei wordt weer begonnen met het zetten van
de knollen. Alle helpende handjes zijn daarbij weer welkom.
We beginnen in de ochtend om 08.30 bij het veld naast
Corneel Raats aan de loosbergstraat.

Om te onthouden








30 april corsovoetbaltoernooi de Berk.
9 juli helpen bij de rally
27 maart en 3 april. Werken op de bouwplaats
Knollen splitsen iedere zaterdag om 08:30
Knollen zetten op zaterdag 1 mei om 08:30
Opbouw corsotent 7, 8 en 9 Mei.
24-05-2010 kindermiddag
 Telefoonboeken bewaren voor de wagen 2010

